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Decyzje i zarządzenia
 Zarządzenie Nr III/86/2013 r. Burmistrz Miasta Jasła z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2013 r.

Zarządzenie Nr III/87/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle.

Zarządzenie Nr III/88/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie: w sprawie powołania komisji do wyboru najlepszej oferty, przedstawionej

w trybie zapytania o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania

inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle im. Księdza Biskupa

Ignacego Krasińskiego o pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem.

Zarządzenie Nr III/89/2013r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie:

przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle.

Zarządzenie Nr III/90/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie: przyznania nagród za osiągnięte wyniki w dziedzinie sportu w 2012 r.
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Zarządzenie Nr III/91/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2013 r. oraz zmiany planu finansowego

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom

samorządu terytorialnego ustawami.

Zarządzenie Nr III/92/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursu przeprowadzonego na podstawie zarządzenia

Burmistrza Miasta Jasła Nr III/68/2013 r. z dnia 17 kwietnia 2013 na stanowisko

dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 5, dla którego organem prowadzącym jest Miasto

Jasło.

Zarządzenie Nr III/93/2013r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na „Odbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Jaśle na

ulicach: Krasińskiego, Sikorskiego, Szkolna, Żeromskiego, Ujejskiego, Rafineryjna,

Słoneczna, Kazimierza Wielkiego, Plac Targowy- Etap II” oraz do badani i oceny ofert.

Zarządzenie Nr III/94/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle
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Zarządzenie Nr III/95/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle.

Zarządzenie Nr III/96/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia zmieniające Zarządzenia

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji i rozliczania projektu pn.:

„Polsko-Słowacki Jarmark Pogranicza” współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu

Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolitej Polskiej-

Republika Słowacka 2007-2013.

Zarządzenie Nr III/97/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu opracowania rocznych raportów

z realizacji działań określonych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla

miasta Jasła na lata 2013- 2018”.

Zarządzenie Nr III/98/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2013 r.

Zarządzenie Nr III/99/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji odbioru końcowego robót objętych umową

Nr FE.042.23.5.2012 z dnia 11.10.2012 r. oraz aneksem nr 2 do niniejszej umowy z dnia

26.04.2013 r. dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa placu targowego –

Zielonego Rynku w Jaśle”.
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Zarządzenie Nr III/100/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2012 gminnej

instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/101/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2012 gminnej

instytucji kultury: Muzeum Regionalnego w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/102/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2012 gminnej

instytucji kultury: Jasielskiego Domu Kultury.

 Zarządzenie Nr III/103/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnego na

sprzedaż działek ewidencyjnych: nr 223/1 położonej w Jaśle, obręb Nr 2- Ulaszowice,

nr 2010/5 położonej w Jaśle, obręb Nr 8- Centrum.

 Zarządzenie Nr III/104/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans

na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w przedszkolach, gimnazjach

i szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Jasło.
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Zarządzenie Nr III/105/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni chodników przy ulicach: Skalnej,

Dobrzańskiego, Baczyńskiego, Farnej, Kilińskiego, Hubalczyków i Szajnochy w Jaśle”

oraz do badania i oceny ofert.



Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Okazanie rozwiązań projektowych wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce
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Ważne informacje   
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12 czerwca br. w Domu Osiedlowym Jasło – Niegłowice, odbyło się spotkanie

informacyjne, którego tematem były rozwiązania projektowe dotyczące budowy

zabezpieczenia przeciwpowodziowego na lewym brzegu rzeki Wisłoki. Spotkanie zostało

zorganizowane przez Burmistrza Miasta Jasła – Andrzeja Czerneckiego przy współudziale

Inwestora w/w zadania – Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Rzeszowie oraz Wykonawcy – Agencji Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji

mkm Perfekt Sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy osiedla Jasło –

„Niegłowice”, Niegłowic oraz terenów znajdujących się w Gminie Dębowiec.

Mkm Perfekt na zlecenie PZMiUW w Rzeszowie opracowuje dokumentację

projektową zadania pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km

rzeki Wisłoki 113 + 350 – 119 + 000 na terenie Miasta Jasła, Gm. Jasło oraz Gm.

Dębowiec, woj. Podkarpackie”. Zadanie to dotyczy kompleksowego zabezpieczenia

przed powodzią terenów znajdujących się na terenie od osiedla Jasło – Niegłowice,

poprzez wieś Niegłowice – do terenów znajdujących się na terenie Gminy Dębowiec.

Podczas spotkania informacyjnego przedstawiciele firmy projektowej

przedstawili zainteresowanym techniczne rozwiązania projektowe dotyczące budowy

zabezpieczeń przeciwpowodziowych (trasę przebiegu wałów przeciwpowodziowych wraz

z drogą „przywałową”, lokalizację przepustów wałowych oraz przejazdów wałowych oraz

szczegóły dotyczące rozwiązań, które zawiera dokumentacja).
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Podpisanie ramowego porozumienia o współpracy przy realizacji programu

z zakresu ochrony przeciwpowodziowej

14 czerwca br. w Urzędzie Miasta Gorlice podpisane zostało Ramowe

Porozumienie pomiędzy RZGW w Krakowie, Pełnomocnikiem Rządu ds. Programu

ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Panem Jerzym Millerem, a Miastami

i Gminami (w tym również Miastem Jasłem) znajdującymi się w zlewni rzeki Ropy mająca

na celu współpracę prze realizacji projektów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej

w ramach rządowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Celem

wspólnego działania stron porozumienia jest między innymi znalezienie najlepszych

rozwiązań pozwalających na zminimalizowanie strat powodziowych na całym obszarze

zlewni rzeki Ropy i realizacja projektów.
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Spotkanie robocze dotyczące zadań realizowanych w ramach  „Programu ochrony 

przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” na terenie Miasta Jasła 

18 czerwca br. w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się spotkanie robocze

dotyczące zadań realizowanych w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu

górnej Wisły” na terenie Miasta Jasła. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta Jasła,

Pani Elwira Musiałowicz – Czech – Doradca Wojewody Podkarpackiego, Pan Stanisław

Stachura – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Rzeszowie, Pełnomocnik Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Krakowie-Pan Marek Hareńczyk, Pan Andrzej Polakiewicz oraz pracownicy Urzędu.
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Podczas konferencji omówione zostały kluczowe zadania, które w ramach „programu”

pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie Miasta Jasła przed katastrofalnymi powodziami

takimi jakie miały miejsce w ostatnich latach.

W ramach „Programu…” w trakcie realizacji jest już:

- budowa odcinka obwałowania rzeki Ropy na osiedlu Jasło – Rafineria (360 mb) – termin

zakończenia to XI 2013 r.,

-wykonanie projektu lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki na osiedlu Jasło –

„Niegłowice” przez Niegłowice aż do Dębowca (ponad 4 km) – termin wykonania

dokumentacji to listopad 2013 r. + decyzja środowiskowa.

Planowane kolejne zadania do realizacji w ramach „Programu…”:

- w trakcie jest ogłaszany przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej

budowy obwałowania rzeki Wisłoki na wysokości Lotos Jasło oraz 2 odcinków w rejonie

ul. Polnej,

- opracowanie projektu budowy kanału ulgi na moście przy ul. Mickiewicza – od 2014 r.

- opracowanie dokumentacji modernizacji obwałowania na rzece Wisłoce pomiędzy

mostem przy ul. Szopena, a mostem przy ul. Mickiewicza,

- budowa obwałowania rzeki Wisłoki od 2014 r. (od Lotos Jasło – na osiedlu Jasło –

„Niegłowice” przez Niegłowice aż do Dębowca oraz 2 odcinków w rejonie ul. Polnej (po

wykonaniu dokumentacji) – termin realizacji około 1 do 2 lat.
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Zakup pomp pływających dla jednostek OSP z terenu Miasta Jasła

W związku z przyznaniem przez Radę Miejską w Jaśle wkładu własnego w kwocie 6 870

zł do realizowanego zadania – zakupu pomp pływających dla Ochotniczych Straży

Pożarnych z terenu Miasta Jasła, oraz przyznanie dofinansowania w wysokości 15 000 zł

na w/w. zadanie przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zakupione zostały pompy pływające dla jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła (OSP Jasło – „Niegłowice”, OSP
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Jasło – „Hankówka”, OSP Jasło –„ Brzyszczki”, OSP Jasło – „Żółków”).

Wartość umowy wyniosła 21 870 zł. Na chwilę obecną trwa rozliczanie przyznanej

dotacji oraz realizowanego zadania.

Kalkulacja kosztów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez WFOŚiGW oraz udział

własny przedstawia się następująco:

Dofinansowanie WFOŚiGW: 15 000,00 zł (69 %)

Wkład własny Miasta Jasła: 6 870,00 zł (31 %)

Pompy te doskonale sprawdzają się w działaniach prowadzonych przez jednostki OSP

podczas przeciwdziałania oraz likwidacji skutków powodzi np. pompowanie wodami

powodziowymi przenośnych zapór przeciwpowodziowych, pompowanie i likwidacja dużych

rozlewisk i zastoisk wodnych, przepompowywanie wody z przepełnionej kanalizacji

deszczowej, wypompowywanie wody z pomieszczeń, piwnic. Ponadto pompy pływające

z uwagi na swoją konstrukcję mogą być zastosowane praktycznie w każdych warunkach

i dostosowane są do współdziałania z posiadanym już na wyposażeniu sprzętem

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz magazynu przeciwpowodziowego.
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Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Miasta Jasła

W związku z przyznaniem przez Radę Miejską w Jaśle wkładu własnego

w kwocie 6 450 zł do realizowanego zadania – zakupu wyposażenia dla Ochotniczych

Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła, złożony został stosowny wniosek

o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Szacunkowa wartość realizowanego

zadania wynosić będzie około 21 450 zł z czego dofinansowanie z WFOŚiGW może

wynieść do 70 % wartości realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 15 000,00 zł.

Powyższe środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia dla

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła (OSP Jasło –

„Niegłowice”, OSP Jasło – „Hankówka”, OSP Jasło – „Brzyszczki”, OSP Jasło – „Żółków”)

niezbędnych podczas prowadzonych działań. Jest to już 3 wniosek realizowany

w bieżącym roku z udziałem dofinansowania WFOŚiGW w Rzeszowie dla jednostek OSP

z terenu Miasta Jasła.

Wydział Planowania Przestrzennego

 11 czerwca br. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami działającymi na terenie

Gamratu oraz Radnymi Rady Miejskiej Jasła w sprawie zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.



Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

 Realizowane są prace dotyczące aktualizacji strategii. Zgłoszone zostały uwagi, które

mają być rozpatrzone.

 Zgodnie z decyzją podjętą na spotkaniu całego Zespołu roboczego ds. aktualizacji

strategii w okresie od 13.05.2013 r. do 14.06.2013 r. prace kontynuowano

w 4 podzespołach roboczych. Łącznie odbyto 12 posiedzeń. W trakcie prac zaproszono

dodatkowe osoby do udziału w dyskusji. Każdy Podzespół zrealizował założony

Harmonogram prac.

Spotkanie całego Zespołu roboczego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Jasła

wraz z prezentacją wyników prac każdego z Podzespołów planowane jest na

2 lipca 2013 r.

 Prace przy Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła na lata 2013-2018.

Na bieżąco realizowano przedsięwzięcia zapisane w zawartej umowie. Zakończone

zostały badania ankietowe dotyczące wizerunku miasta Jasła. Badanie

przeprowadzono łącznie wśród 1.221 respondentów
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 27 maja br. podpisano umowę z Wykonawcą – OLFA Olaf Borek, na realizację zadania

pn. „Odbudowa infrastruktury oświatowej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na

lata 2007 – 2013. Zakres zadania obejmuje odbudowę infrastruktury Przedszkola

Miejskiego nr 9 i Przedszkola Miejskiego nr 11.

Wartość robót: 600.433,61 zł. Termin zakończenia robót: 29.08.2013 r.
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Fundusze Unijne   



 Wykonano remont nawierzchni ulicy bocznej od ulicy Przemysłowej oraz remont

i utwardzenie pobocza ulicy Kwiatowej za kwotę 22.700,00 zł. Wykonawcą robót była

firma Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew Jagodziński.
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Inwestycje i remonty   

 boczna od ul. Przemysłowej



 Wykonano remont nawierzchni ulic: bocznej od ulicy Hankówka, Mendysa, bocznej od

ulicy Grunwaldzkiej, Rzemieślniczej, Cichej, Prusa, bocznej od ulicy Gajowej za kwotę

24.900,00 zł. Wykonawcą robót była firma Usługi Sprzętowo – Transportowe Zbigniew

Jagodziński.
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 boczna od ul. Grunwaldzkiej  boczna od ul. Hankówka



 Oddano do użytku inwestycję pn.:

„Przebudowa placu targowego –

Zielonego Rynku w Jaśle”.

Wykonawcą robót było

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Komunalnego Sp. z o.o. Jasło.
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 Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. Jasło, za

kwotę 29.225,00 zł, na przebudowę ulicy bocznej od ulicy Sportowej w Jaśle.

 Wykonano remonty cząstkowe chodników na terenie miasta Jasła za kwotę 13.038,00

zł. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy „ROMAX”.

 Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont nawierzchni chodników przy ulicach:

Skalnej, Dobrzańskiego, Baczyńskiego, Farnej, Kilińskiego, Hubalczyków i Szajnochy

w Jaśle.

 Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na odbudowę sieci kanalizacji deszczowej

w Jaśle na ulicach: Krasińskiego, Sikorskiego, Szkolna, Żeromskiego, Ujejskiego,

Rafineryjna, Słoneczna, Kazimierza Wielkiego, Plac Targowy – II Etap. Wybrano ofertę

Firmy Handlowo – Usługowej INSBUD spółka jawna. Termin wykonania

do 30.09.2013 r., za kwotę 928.792,59 zł.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 60 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami 

szkół, przedstawicielami instytucji 
i stowarzyszeo oraz 40 indywidualnych spotkao 

z mieszkaocami Jasła.
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 1- 3 czerwca

Festiwal Sportu. 

W tym roku w Jaśle 

gościliśmy zawodników aż 

z 7 państw: Ukrainy, Rumunii, 

Macedonii, Czech, Węgier, 

Słowacji i Polski. 

W ramach festiwalu odbyły 

się trzy międzynarodowe 

turnieje: piłki nożnej 

chłopców, piłki siatkowej 

dziewcząt oraz 

w turnieju judo. 
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 31 maja - odbył się II Jasielski 

Turniej w grze FIFA 13 na konsoli 

XBOX 360 

o nagrodę Burmistrza Miasta Jasła. 

Już po raz drugi młodzież z Jasła 

zebrała się w sali widowiskowej JDK, 

by wziąć udział w zmaganiach 

piłkarskich

o pierwsze miejsce, 

w najbardziej realistycznej grze 

piłkarskiej FIFA 13. Nagrodą za

I miejsce była konsola XBOX 360, 

którą zdobył Damian Duda 

z Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.
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 2 czerwca - odbyło się uroczyste 

otwarcie terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych przy ulicy Kwiatowej 

w Jaśle. W ramach realizowanego przez 

miasto projektu, wartego blisko 5 mln 

złotych, obszar wyrobiska 

pocegielnianego zamienił się w miejsce 

do aktywnego wypoczynku.  
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 4-6 czerwca – 32 najlepsze drużyny z całej Polski stawiły się na jasielskim rynku 

podczas uroczystego otwarcia finału krajowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym.  Po raz pierwszy w historii Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym finał ogólnopolski odbył się w województwie podkarpackim.



MIASTO JASŁO

 4 czerwca – Młodzieżowy Dom 

Kultury w Jaśle obchodził jubileusz 

30-lecia działalności.



MIASTO JASŁO

 6 czerwca - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zorganizowany 

został  "Piknik na 5!„.  Impreza organizowana jest cyklicznie już od 10 lat. 

 fot. Czarnecka



MIASTO JASŁO

 9 czerwca - Polskie 

Towarzystwo Numizmatyczne 

Koło w Jaśle imienia doktora 

Stanisława Kadyiego 

obchodziło jubileusz 

czterdziestolecia istnienia. 

 fot. Palar



MIASTO JASŁO

 12-16 czerwca - Polsko-Słowacki Jarmark 

Pogranicza. W drewnianych budkach swoje wyroby 

prezentowali rękodzielnicy z Polski i Słowacji. 

Dodatkowo każdy uczestnik jarmarku mógł posłuchać 

nagranej na nośniku elektronicznym polskiej i słowackiej 

legendy oraz przeczytać ją z tablicy z legendą w języku 

polskim i w języku słowackim. W ramach Jarmarku 

odbyły się również: degustacja tradycyjnych polsko-

słowackich potraw regionalnych, warsztaty artystyczne 

dla dzieci niepełnosprawnych i występy teatru 

amatorskiego.



MIASTO JASŁO

 12 czerwca - po raz piętnasty Wydział Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta zorganizował konkurs 

na zbiórkę zużytych baterii. Uczestnikami 

konkursu były jasielskie przedszkola, szkoły 

podstawowe oraz gimnazja. Ogółem zebrano 

116 461 zużytych baterii w tym: 42 888 

w przedszkolach i 73 573 w szkołach. 



MIASTO JASŁO

 12 czerwca - koncert finałowy 

I edycji akcji charytatywnej 

Antoniański Dar Serca. W zbiórce 

zebrano ok.12  000 zł 

– pieniądze trafią do Szpitala 

Specjalistycznego w Jaśle. 

Antoniański Dar Serca jest 

kontynuacją akcji charytatywnej 

Noworoczny Dar.



MIASTO JASŁO

 13 czerwca - Dzień  Patrona 

Miasta Jasła - św. Antoniego. 

Uroczystą mszę świętą w intencji 

mieszkańców Jasła sprawował  

bp Stanisław Dowlaszewicz 

w Sanktuarium Świętego 

Antoniego.



MIASTO JASŁO

 14 czerwca

podpisanie listu 

intencyjnego w sprawie 

utworzenia Jasielskiej Ligi 

Naukowej z Lotosem. List 

podpisali:  burmistrz Jasła 

Andrzej Czernecki

i Robert Bialik, prezes 

zarządu LOTOS.

W ramach projektu

uczniowie z jasielskich 

szkół podstawowych 

i gimnazjów będą mogli 

realizować swoje projekty 

naukowe i badawcze.

Projekt realizowany 

będzie w roku szkolnym 

2013/2014. 



MIASTO JASŁO

 14 czerwca

w Jasielskim Domu Kultury 

odbyła się uroczystość 

podczas której wręczono 

tytuły Honorowego 

Obywatela Miasta Jasła. 

Wśród odznaczonych 

znaleźli się Zygmunt 

Kachlik, wieloletni prezes 

koła Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej w 

Jaśle oraz Juliusz Jankisz, 

nauczyciel i dyrektora I LO 

im. Króla Stanisława 

Leszczyńskiego w Jaśle. 

Trzeci tytuł otrzymał 

Zbigniew Skrudlik, czołowy 

florecista świata 

lat 60-tych.



MIASTO JASŁO

 15 czerwca - uroczyste otwarcie lądowiska „Ikar-

Jasło” znajdującego się 

w rejonie salonu meblowego VIP (dawnych zakładów 

Furnel). Jego powstanie to wynik współpracy 

Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego „Ikar” i władz 

miasta Jasła.



MIASTO JASŁO

 15 czerwca – Zastępca Burmistrz – Leszek Znamirowski wraz z merem Kałusza 

Igorem Nasalikiem przywitali na jasielskim rynku, będących w trasie, uczestników rajdu 

łączącego miasta partnerskie - Gorlice i ukraiński Kałusz.



MIASTO JASŁO

 15 – 16 czerwca

Mieszkańcy Jasła i okolic bawili się na 

tegorocznych „Dniach Jasła". Gwiazdami 

wieczorów był: Maciej Maleńczuk

i „Czerwone Gitary". Organizatorem było 

Miasto Jasło

i Jasielski Dom Kultury.



MIASTO JASŁO

 16 czerwca - udział w obchodach 

186 rocznicy powstania kurortu miasta 

Truskawiec.  Miasto Jasło 

reprezentowane było przez Burmistrza 

L. Znamirowskiego oraz radnego  

L. Zduńskiego.



MIASTO JASŁO

 17 czerwca  w Zespole Szkół 

Miejskich Nr 3 w Jaśle odbyła się 

konferencja pod hasłem „Świadomy 

swoich praw obywatel" inaugurująca

w województwie podkarpackim program 

edukacji prawnej młodzieży. Gościem 

honorowym spotkania był Podsekretarz 

Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

a jednocześnie rodowity jaślanin 

Wojciech Węgrzyn. W spotkaniu wzięli 

udział również Podkarpacki Wicekurator 

Oświaty w Rzeszowie Antoni Wydro, 

Burmistrz Miasta Jasła Andrzej 

Czernecki, prezes Sądu Rejonowego 

w Jaśle Marian Szmyd, Prokurator 

Rejonowy Jan Dziuban oraz dyrektorzy 

jasielskich szkół wraz z uczniami.



MIASTO JASŁO

 18 czerwca odbyło się spotkanie z Jarosławem Gowinem, posłem na 

sejm RP i byłym ministrem sprawiedliwości.

Poseł spotkał się z mieszkańcami Jasła: uczniami I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stanisława Leszczyńskiego oraz dwóch 

jasielskich gimnazjów, przedsiębiorcami, słuchaczami Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku oraz lokalnymi stowarzyszeniami. 



MIASTO JASŁO

 20 czerwca

w Urzędzie Miasta odbyło 

się spotkanie 

z przedstawicielami 

Zarządu Towarzystwa 

Opieki Nad Grobami 

Wojskowymi we Lwowie. 

Przedstawiciele 

stowarzyszenia przebywali 

w Jaśle na zaproszenie 

Fundacji im. prof. Romana 

Saphiera.



MIASTO JASŁO

 22 czerwca po raz szósty w Jaśle odbył się  

Dzień Kultury Romskiej.



MIASTO JASŁO

 22 czerwca

zakończenie  roku 

akademickiego Jasielskiego 

Uniwersytetu Dziecięcego.


